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                    BALANÇO DO 3º ANO DE MANDATO 

 

Honrando o compromisso que assumimos com a população de S. Jorge da 

Beira e suas Povoações no mandato que iniciámos em 24 de Outubro de 2013, 

o executivo em funções na Junta de Freguesia reitera aos nossos concidadãos 

residam eles em S Jorge da Beira, em Território Nacional ou no estrangeiro 

que sem qualquer tipo de esforço continuamos a publicar na página da Junta 

de Freguesia de forma aberta e transparente tudo o que pensamos fazer, 

discriminar o que conseguimos fazer e continuar a pugnar para o que ainda 

não foi feito possa vir a ser executado. É assim que sabemos estar na vida 

pública, olhando nos olhos os nossos conterrâneos, satisfazer-lhes o possível e 

não criar-lhes expetativas para o que tarde ou nunca poderá ser concretizado. 

ALGUMAS DAS REALIZAÇÕES E APOIOS MAIS RELEVANTES 

Como tem acontecido nos anos anteriores prestamos os mais variados 

serviços administrativos a toda a população, em todos os dias da semana, 

mantendo a Sede da Junta de Freguesia aberta no horário das 09H00 às 

17H00.  

Com a finalidade de melhor satisfazer as necessidades dos nossos 

concidadãos, a Junta de Freguesia continua a proporcionar, sempre que 

possível, cursos de formação ao seu pessoal.  

Presença da Junta de Freguesia em reuniões ou eventos realizados pela 

Câmara Municipal ou pela rede Social.  

A exemplo dos anos anteriores conseguimos manter a nossa escola básica e 

jardim-de-infância em funcionamento para beneficio e salvaguarda das nossas 

crianças que deste modo é-lhes proporcionado o direito de viver e estudar junto 

do seu apoio familiar evitando assim a sua deslocação para outras povoações.  
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Com a Câmara Municipal da Covilhã foram efetuados protocolos para 

assegurar as atividades não letivas do 1º ciclo do ensino básico e jardim-de-

infância bem como o aquecimento das instalações escolares da nossa 

Freguesia.  

A solicitação da Junta de Freguesia deslocaram-se à nossa terra alguns 

técnicos da Câmara Municipal para prestação de informações ou avaliação de 

serviços para dotar de melhores condições a população da nossa Freguesia.  

Na abertura do ano letivo, a Junta de Freguesia apoiou as suas crianças com 

material escolar para o início das atividades letivas.     

Durante o ano de 2016 asseguramos à nossa escola o fornecimento de todo o 

material de higiene e limpeza, algum material escolar e mobiliário. 

Apoio da Junta de Freguesia às atividades realizadas pela comunidade escolar 

no decorrer do carnaval/2016.  

Apoiamos a visita de estudo efetuada pela escola básica e jardim-de-infância a 

Proença-a-Nova, assim como a deslocação à Covilhã onde assistiram a uma 

sessão de cinema no dia da criança. Estas deslocações foram feitas em 

autocarro cedido pela Câmara Municipal.  

Realização no salão paroquial da festa de Natal com a participação da 

comunidade escolar e extensível a toda a população. Procedeu-se também à 

distribuição de brinquedos às nossas crianças.  

Promoção ou presença da junta de Freguesia em reuniões, palestras ou 

eventos realizadas por Entidades ou Associações a que estamos ligados como 

seja a Aderes, Beira Serra, Agrupamento de Escolas, GNR, etc.,  

Realização de excursão a Aveiro com os portadores do cartão do idoso da 

freguesia em autocarro cedido pela Câmara Municipal.  
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Como vem sendo hábito, realizou-se mais uma vez o evento “Aldeia em Festa” 

onde estiveram representadas as Associações da Freguesia, Paróquia, 

Artesãos  

e este ano, pela primeira vez, o Grupo “Carlota” que promoveu a exposição “S, 

Jorge, as rotas da memória. Que lugar no futuro?  

Foram realizadas caminhadas. 

Foi realizado um magusto destinado a toda a população e que teve a 

participação do Clube Recreativo Estrela da Serra.  

Foi fornecido todo o apoio solicitado pelas comissões de festas religiosas da 

Sede e Povoações da Freguesia. 

Foi concedido todo o apoio necessário à realização das fogueiras de Natal na 

área da Freguesia quer no fornecimento de lenha, recursos humanos ou a nível 

de material e veículos.  

Foi assegurado durante todo o ano a higiene e limpeza das casas de banho 

públicas.  

Realizámos na Sede de Freguesia vários cursos de fitofarmacêuticos com o fim 

de dotar a população da freguesia das competências necessárias para a 

aplicação de herbicidas. 

Avivadas as letras em todas as placas de mármore que fazem parte da 

toponímia da Freguesia.  

Apoio com equipamento e com recursos humanos no incêndio que deflagrou 

na casa de habitação da Srª Dª. Isaura de Jesus Santos Monteiro. 

Limpeza dos cemitérios da Sede da Freguesia e da Povoação de Vale da 

Cerdeira.  
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Adquiridas prateleiras para arquivo da Junta de Freguesia e acondicionamento 

de bombos na casa dos Jovens.     

Recolha de resíduos sólidos na Sede e Povoações da Freguesia.  

Acompanhamento dos serviços da Freguesia na manutenção e lavagem de 

contentores existentes na área da Freguesia.  

Disponibilização das instalações da Freguesia para a realização de rastreios 

diversos e fornecimento de medicamentos à população.  

Deslocação à Covilhã dos idosos da freguesia para participação no almoço 

patrocinado pela Câmara Municipal.  

Distribuição de cabazes de Natal a pessoas necessitadas da freguesia 

patrocinado pela Câmara Municipal.  

Pela ADC., e a solicitação da Junta de Freguesia foi renegociada e alterada a 

verba exarada no protocolo assinado entre as duas partes em Maio de 2015 o 

que vem contribuir para um maior desafogo financeiro da tesouraria da 

Freguesia.  

Pela EDP., têm sido efetuados rapidamente todos os pedidos para substituição 

de lâmpadas fundidas quer na Sede como nas Povoações da Freguesia. 

Também a solicitação da Junta, tem estado a decorrer o corte de árvores, 

pinheiros e outros arbustos no trajeto de todas as linhas condutoras de energia 

elétrica em toda a área da freguesia.  

No ano de 2016 usufruímos a exemplo dos anos anteriores, de projetos 

mantidos com o Instituto e Formação Profissional e com a Segurança Social 

para a cedência de pessoal para a execução de atividades socialmente úteis.    
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Como estava previsto foi encerrado o Programa Proder-Defesa da Floresta 

Contra Incêndios de Tipologia-Rede Primária de Faixa de Gestão 

Combustíveis.  

Continuação do apoio à classe de ginástica, importante para a saúde e bem-

estar da população e sua mobilidade.  

Apoio dentro das nossas possibilidades às Associações da Freguesia.  

Participação da Junta de Freguesia na feira de São Tiago onde estivemos junto 

a outras freguesias podendo mostrar a quem nos visitou o bom que se faz na 

nossa terra. No nosso stand foi possível vender e mostrar os produtos 

executados pelos nossos artesãos e as nossas doceiras. Neste evento 

estiveram representados as Associações, a Paróquia e os artesãos da 

freguesia.  

Acordo Judicial realizado no tribunal Administrativo de Castelo Branco para 

regularização de mais uma das dívidas herdadas do anterior executivo 

reclamado à Junta de Freguesia pela firma Construções Pereira de Moura & 

Filhos Ld.ª.  

Reparação e conservação da escola básica com a colocação de tela na parede 

do lado norte, reparação do telhado, do reboco interior, caixilhos, pintura de 

parede e desentupimento das casas de banho.  

Colocação de espelhos parabólicos no cruzamento da Selada, cruzamento do 

Clube das Minas da Panasqueira e sinal Stop no cruzamento da Ponte.  

Reparação dos caminhos agrícolas e florestais em toda a área da Freguesia 

com máquina niveladora cedida pela Câmara Municipal.  

Colocação de bancos de jardim nos sítios do Ribeiro do Meio e Ribeiro 

Cabeceiro.  
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Poda de árvores e manutenção de jardins.  

Limpeza de aquedutos e valetas nas estradas, bem como na malha urbana da 

Sede e Povoações da Freguesia.  

Aplicação de herbicidas em toda a área da Freguesia.  

Corte de ervas e desmatação nas estradas S, Jorge/Lomba da Cevada, S. 

Jorge/Casal de Santa Terezinha, Pombal/Cruzeiro/Betorel e Capela da Srª da 

Paz bem como no interior da malha urbana e caminhos da Sede e Povoações 

da Freguesia.  

Colocação de calha, tubos e grelhas de ferro fundido na Rua da Costa, Pombal 

e Casal de Santa Terezinha.  

Colocação de calha e grelhas para encaminhamento de águas na Rua do 

Porto.  

Reparação de escadarias no Ribeiro Souto e acesso ao Largo do Quintal.  

Colocação de tubo de encaminhamento de água junto à casa do Sr. José 

Agostinho.  

Colocação de grelhas nos Cabecinhos, junto aos depósitos de abastecimento 

de água.  

Fornecimento de manilhas para regularização de regadio da Ponte-Junto à 

fábrica do Azeite.  

Colocação de manilhas na estrada antiga da Portelinha-Vale da Cerdeira. 

Arranjo de escadaria com colocação de grelhas no Casal de Santa Terezinha.  

Reparação do telhado e colocação de isolante na Casa dos Jovens.  

Reparação do telhado do moinho da Ponte do Ribeiro.  
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Colocação de placas indicadoras nos sítios da Portelinha e Portela.  

Substituição de toda a canalização de abastecimento da Fonte da Eira.  

Reparação da fonte da abeceira.  

Reparação da antiga escola das Minas da Panasqueira.  

Limpeza de material no caminho das Nogueiras em virtude do 

desmoronamento de três paredes.  

Construção de parede que ruiu no caminho dos Lameiros.  

Reconstrução de duas paredes que ruíram nas Minas da Panasqueira. Uma 

junto à escola e outra Junto ao Clube.  

Colocação de corrimãos nas seguintes escadarias: 

      - Entre a fonte cimeira e o Bairro do Pombal 

      - No Cascalhal 

      - Junto à casa do Sr. José Agostinho 

      - Acesso ao Largo do Quintal 

      - Junto à casa do Sr. José Matias 

      - Na Rua do Pombal, junto ao cemitério velho  

Substituição de lajetas entre a Ponte e o Largo de S Jorge e também à Ponte 

do Ribeiro.  

EM RESUMO: Este executivo tem sempre em mente fazer mais e melhor para 

darmos as condições necessárias à população, melhorando o seu bem-estar e 

promover a fixação da população na nossa terra. 

De qualquer forma, embora tenhamos fracos recursos tudo faremos para 

cumprir os nossos objetivos e apoiar a sua população, o garante da 

sobrevivência da nossa Freguesia 
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ALGUMAS REALIZAÇÕES QUE GOSTAVAMOS DE VER CONCRETIZADAS 

Estrada da Portelinha, Ribeira de Porsim, Souto Negro; 

Alargamento do cemitério de S Jorge da Beira; 

Coroa circular da Freguesia; 

Recuperação da casa do cinema das Minas da Panasqueira; 

Construção de auditório numa das salas de aula da escola de S Jorge da Beira; 

Construção de piscina/praia fluvial em S Jorge da Beira; 

Recuperação dos moinhos de S. Jorge da Beira; 

Limpeza das ribeiras de S. Jorge da Beira com a inclusão de percursos 

pedestres; 

Reparação dos coretos de Cambões e Minas da Panasqueira; 

Reparação do Parque de Merendas dos Cambões. 

Asfaltamento da estrada entre o campo de futebol das Minas da Panasqueira e 

a estrada da Lomba da Cevada. 

 

S. Jorge da Beira, Dezembro de 2016 

 

                                        José da Trindade Branco 

                 Presidente da Junta de Freguesia de S Jorge da Beira 

 

 


